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Masina de surfilat 

 
          Masina de surfilat , este masina care taie, curata si coase intr-o singura faza de lucru si asigura un 
aspect profesional produsului confectionat de Dvs. 
       Manualul de instructiuni va va ajuta sa cunoasteti pas cu pas utilizarea masinii si va introduce in 
secretele cusutului overlock. 
Pentru inceput:  
      Datorita faptului ca aceasta masina este o masina industriala de viteza, se recomanda citirea cu atentie a 
manualului din dotare. 
      Inainte de inceperea lucrului, se va controla nivelul de ulei din baie si sensul de rotatie al motorului. 
INSTALAREA:  
      Se face de personal autorizat si instruit in montarea si exploatarea utilajelor din domeniul confectiilor. 
Capul masinii se va pozitiona cu ajutorul tampoanelor din cauciuc pe stand. Acestea avind locasurile lor in 
tava de sustinere de pe masa. 
      Se recomanda ca pedala din partea stinga sa fie reglata pentru cuplarea fuliei motorului iar cea din 
dreapta pentru ridicarea piciorusului de presare. Inainte de pornirea motorului asigurativa de sensul de 
rotatie al motorului. Sensul de rotatie este in sensul de rotatie al acelor de ceas. 
CUM LUCRAM CU MASINA: 
       Pentru inceput nu vom tura masina mai mult de 20% din capacitatea maxima a motorului. Dupa ce ne 
asiguram ca uleiul din baia masinii a ajuns sa greseze toate angrenajele interioare ale masinii se poate folosi 
masina la capacitate maxima. 
      Pentru ungerea masinii folositi doar uleiul recomandat de vinzatorul acesteia. Pentru o mai buna 
functionare a masinii si prelungirea duratei de viata se recomanda schimbarea uleiului odata la 6 luni. 
INFILAREA CU ATA: 
     Se face dupa desenul aflat in manual sau urmind traseul marcat pe masina, fiecare ata are desenat un 
traseu cu o anumita culoare. Tot in cadrul capitolului infilare trebuie sa tinem cont si de tensionarea firului 
de ata, acesta se realizeaza cu ajutorul tensiometrelor aflate pe capul masinii, pozitionate in partea din fata 
a masinii. Rotind capacul din plastic al tensiometrului in sensul de rotatie al acelor de ceas vom obtine o 
tensionare mai mare al firului de ata, rotind in sens invers vom obtine otensionare mai slaba a firului. 
Tensionarea atei se face in functie de ata si de materialul folosit. 
MONTAREA ACULUI: 
     Acul utilizat si recomandat de fabricant este DC X 27 sau echivalentul acestuia. 
Acul se monteaza in orificiul aflat pe tija aflata deasupra placutei acului. Dupa desurubarea surubului vom 
introduce acul maxim sus in locasul lui cu orificiul spre fata(operator). 
TURATIA: 
      Modificarea turatiei motorului se realizeaza cu butoanele “+” si “-“ aflate pe panoul de control al 
utilajului. Apasand aceste taste, pe display va aparea valoarea turatiei x 100. Turatia se poate seta de la 200 
rpm pana la 5000 rpm. Recomandat fiind 3500 rpm. Dupa selectarea valorii turatiei aceasta se va salva dupa 
3 secunde unde se va afisa “P”. 
POZITIA ACULUI: 
       Pe afisajul panoului apare litera “P” urmata de semnul “- pozitionat jos sau sus. Daca este afisat sus 
pozitia acelor este sus (in afara materialului) iar daca este jos pozitia acelor este in material dupa oprire. 
   Tinand apasata tasta “+” timp de 3 secunde pozitia acelor se modifica schimbandu-se semnul “-“. 
Setarea se salveaza dupa 3 secunde. 
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Revenirea la setarile din fabrica: 
     Revenirea la setarile din fabrica se face apasand tasta “-“ timp de 3 secunde unde se va afisa OK.        
Pentru eventuale probleme in exploatarea masini nu ezitati sa contactati departamentul tehnic.  
SENSUL DE ROTATIE: 
       Dupa tastarea literei ,,P” de trei ori boxa va afisa litera ,,b” si la tastarea literei ,,s” sensul liniutei 
pulsatorii din dreapta se va rotii in sens invers la fel va fi si sensul de rotatie al motorului. Apoi vom tasta 
litera ,,P” pana la aparitia acesteia pe display-ul masinii. 
Pentru eventuale probleme in exploatarea masini nu ezitati sa contactati departamentul tehnic.  
 
TABEL PROBLEME SI CAUZE: 
 

PROBLEMA CAUZA 
Se rupe ata frecvent Ata calitate slaba. 

Gaura acului cu deformatii. 
Infilare incorecta. 
Tensionare prea mare ata. 
Acul montat gresit. 
Suportul atelor montat rau. 
Discurile tensiometrelor 
sunt zghiriate. 

Sare pasi Se verifica relatia ac-graifer. 
Infilare incorecta 
Acul montat incorrect. 
Tensionarea atei prea mare. 
Graiferul tocit,zghiriat. 
Acul indoit. 

Cusatura slaba,insirata Infilare gresita. 
Gaura graiferului prea mica,ata 
este prea groasa. 
Talerele tensiometrului nu 
tensioneaza. 
Relatia ac-graifer dereglata. 

Cusatura neuniforma Infilare incorecta. 
Suportul atelor montat incorrect 
Cutitul nu taie 
Acul este indoit. 
Reglajul transportorului auxiliar 
Incorrect. 
Tensiunea atei incorecta 
Talerele tensiometrrelor 
Zghiriate. 

Cusatura incretita Tensiunea atei prea mare 
Presiunea piciorusului incorecta. 
Reglajul transportorului auxiliar 
incorrect. 
Cutitul nu taie. 
Acul ne adecvat pentru materialu 
folosit. 

Cusatura lant prea slaba Piciorusul de presare prea 
slab reglat. 
Graiferul dereglat,indoit. 
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Tensiunea atei prea slaba. 
Relatia graifer ac dereglata. 
Discurile tensiometrelor rupte 
sau zghiriate. 

 
NORME DE SIGURANTA: 
 
1. Nu se vor pune mainile inaintea apasarii pedalei in zona din fata acului. 
2. Nu se vor pune degetele in nici o parte mobila a masinii si trebuie avut grija  ca  nici o alta persoana 

sa nu o faca in timpul coaserii. 
3. Inainte de parasirea masinii de cusut se va controla ca atit motorul cat si masina sunt oprite din 

functionare. 
4. Zone si actiuni periculoase din punct de vedere al posibilitatii accidentarii: 
- Capacul placutei acului 
- Zona de coasere si impletire a atei la graifer si in zona acului. 
5. Nu se vor folosi pentru curatarea masinii solventi, detergenti sau diluanti puternici care ar putea    

            deteriora vopseaua de protectie. 
 
 
1. AFISAJ SI PANOU DE OPERARE: 
 

Nr. Pictograma Descriere   Observatii  

1 
 

Buton pentru    
“sus”, ajustare. 

Setarea vitezei maxime si ajustarea parametriilor. 

2 
 

Buton pentru    
“jos”, reducere. 

Revenirea la setarile din fabrica, intrarea in modul de 
setare, setarea vitezei maxime, etc. 

 
2. MODUL DE ASTEPTARE - standby  
 
Afisajul digital stang indica "P" în modul de asteptare, afisajul digital 
drept arata pozitia curenta a acului, imaginea 1 prezinta pozitia acelor 
superior și cel inferior. 

 
 
 
 
 
3. REGLAREA VITEZEI: 

Panoul afiseaza "P", apasati scurt  sau  pentru a regla viteza pana la 100 rpm si in jos 100RPM, apasati lung 

viteza rapida in sus (in jos), parametrii sunt salvati automat. 
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4. REGLAREA POZITIEI ACULUI: 

Panoul afiseaza "P", apasati scurt  pentru setarea acului astfel incat sa ramana in material sau sus. Parametrii sunt salvati 
automat. 
  
5. SETAREA PARAMETRIILOR: 
 

In interfata de asteptare, apasati  și  timp de 3 secunde si introduceți parametrii. In 
prima coloana sa afiseaza F, iar ia cea de-a doua, nu se afiseaza nimic (imaginea alaturata). 
 

Dupa intrarea in interfata de setare a parametrilor, apasati  

pentru a modifica parametrul - numarul, apasati  , se vor afisa 

parametrii corespunzatori, apoi apasati  din nou pentru a 

modifica valorile parametrilor, dupa ce le-ati schimbat, apasati pentru   a-l salva. 
Pe panoul se v-a afișa OK (imaginea din stanga ), apoi reveniti la interfata din numarul parametrului, 
daca parametrul nu se schimba, acesta va reveni direct la 
interfata numarului de parametru. In interfata de setare a parametrilor motorul va reveni la interfata 
de asteptare. Numarul de serie va fi reciclat pe interfata F ca in urmatorul tabel: 
 

Nr. Parametru  Gama Setari din 
fabrica 

Remarca 

K Ajustarea luminii 
(led) 

0-3 2 0:off  1.level 1  2:level 2   3:level 3 
Level- nivel 

L Limitarea vitezei 
de coasere 

05-55 50 Reduceti cu 500 rpm de fiecare data 

 

M Schimbarea 
pozitiei acului 

0-1 1 0：off     1: on 

H Repaus  0-6 3 unit：10min    0:off 

V Afisarea vitezei 0-1 0 0：off 1：on 

W Alimentarea  1-99  1:≤10W，99:≥990W 

R Atentionare – sub 
tensionare 

0、14、15 15 0：off 14：144VAC 15：154VAC 

Y Atentionare –supra 
tensionare 

0、26、27 26 0：off 26：264VAC 27：274VAC 

J Seria utilajului Nu poate fi 
setata 

- Este afisata pe utilaj. 

  
6. ALIMENTAREA  

Intrati in "modul de setare a parametrilor de sistem", apasati  si modificati in  "w”, dupa care apasati ,  se va afisa in timp 

real consumul de curent. Cand aparatul nu functioneaza, apasati ,  va reveni la parametrul "w". 

 
7. REVENIREA LA SETRAILE DIN FABRICA: 

In modul de asteptare, apasati  timp de 3 secunde. 
Utilajul revine la setarile din fabrica iar pe panou se afiseaza „OK” 

 
 
 



Manual operare E4 

5                                                                                                                                                   www.dantex.ro 
 

8. TEST DE DIAGNOSTICARE: 
 

Apasati tasta  3 secunde pentru a introduce testul de durabilitate, in timp ce pe primul rand apare scris 
"T". 

 
 
 
9. ELIMINEAREA ERORILOR: 

Cand masina indica o eroare, apasati  pe butonul  pentru a verifica daca eroarea persista. Dupa apasarea butonului , este 
posibil ca eroarea sa nu mai apara. 
 

Sau, daca inca exista o eroare - cand sistemul arata E5 (eroare semnal de pozitie), apasati pe  
pentru a dezactiva functia de pozitionare a acului pana cand eroarea este dispare. 
Daca dupa aceasta actiune, eroarea inca apare pe ecran, verificati codul erorii in urmatorul tabel: 
 
Explicatii afisaj tabel: 
 
Caractere numerice: 

 
Afisaj – litere: 
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10. Lista ERORI: 
 

COD EROARE MOTIV SOLUTIE 

E1 Motorul a ramas blocat 
 

Indepartati motorul de la sursa 
de curent. Reporniti motorul. 
Verificați dacă mufa de  a motor 
este desprinsa partial sau total. 
Verificati daca materialul cusut 
este prea greu. 
Verificati daca utilajul are nevoie 
de lubrifiere. 
 

E2 Motorul functioneaza anormal. Motorul a folosit prea mult, 
opriti si reporniți masina dupa 
cateva minute; 
apoi verificati daca materialul 
este prea greu. 
 

E3 Salvarea parametrilor - 
anormal 
 

Restartati masina  sau dupa 
cateva minute resetati masina 

(apasati  3s). 
Daca problema nu este 
rezolvata, va rugam sa luati 
legatura cu persoana de la 
departamentul tehnic (datele de 
contact le gasiti la sfarsitul 
documentului). 
 

E4 Motorul  -  
cu probleme 
 

Va rugam sa verificati mufele de 
prindere. 

E5 Poziția acului -  
cu probleme 
 

Opriti si reporniti masina. Dupa 
repornire, va rugam sa rotiti de 
volanta.  
Verificati daca pozitionatorul se 
conecteaza bine 
(daca pozitionatorul este deteriorat 
sau nu are nevoie de poziția acului 
si apare eroarea cu codul Er5, va 
rugam sa apasati tasta din dreapta 
pentru 3 secunde, introduceti modelul 
de ajustare a parametrilor, setati 
valoarea parametrului M cu valoare 0, 
aceasta setare opreste  pozitionarea  
acului. 

E6 Regulator de viteza 
anormal 
 

Va rugam sa verificati cablu de 
conectare din boxa de control. 
Daca calblul este conectat, va rugam sa 
verificati daca nu este rupt. 
Daca aliminati aceste doua presupuse 
cause, va rugam sa veridicati/inlocuiti 
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regulatorul de viteza. 

E7 Detectarea curenta 
si defectiune la circuit 
 
 

Va rugam sa verificati daca placa 
electronica este curatata – nu are 
scame, impuritati. ( placa se afla in 
capul masinii in partea dreapta). 
Verificati daca tensiunea de alimentare 
este normala. 
Asteptati repornirea alimentarii sau 
reinitializarea.  

EA Hardware- placa electonica 
supra-curent 
 

Va rugam sa antrerupeti alimentarea si 
sa reporniti utilajul. 
Verificati daca tensiunea de alimentare 
este normala. 
Incercati sa restaurati valorile implicite 
din fabrica. 

Eb Sistem 
supra-tensiune 
Supra sarcina 
 

Taiati imediat alimentarea și verificați 
dacă tensiunea este prea mare, daca 
da, va rugam sa reglați tensiunea 
nominala- tensiunea nominala: 220v. 
Observatie: daca tensiunea este prea 
mare- supra sarcina,este posibil ca 
placa electronica a masinii sa se arda! 
Recomandare: instalarea unui 
regulator de tensiune in momentul 
punerii in functiune a utilajului! 
Daca placa electonica este arsa ca 
urmare a unei supra sarcini, Dantex nu 
isi asuma raspunderea si placa nu se 
schimba pe garantie. 
Nu este consierata defectiune 
provenita din procesul de fabricatie. 
 

EC Sistem 
sub tensiune 
Rezistenta la franare 
 

Taiati imediat alimentarea și verificați 
dacă tensiunea este prea mica, daca 
da, va rugam sa reglați tensiunea 
nominala- tensiunea nominala: 220v. 

Ed Protectie la blocare Utilajul este prevazut cu un senzor care 
se activeaza in momentul cand masina 
se blocheaza. 
Verificati daca mufa rezistorului de 
frana este salbita sau iesita.  
Verificati daca tensiunea de alimentare 
este normala 
Incercati sa reveniti la  valorile 
implicite din fabrica sau sa reporniti. 
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   ATENTIE! 
 
       DUPA TERMINAREA OPERATIUNI DE COASERE MASINA SE VA OPRI DE FIECARE DATA DE LA 
BUTONUL ,,ON-OF”, SAU IMEDIAT CE URMEAZA O INTERVENTIE LA PARTILE MECANICE ALE MASINII. 
ASTFEL POT FI EVITATE O SERIE DE ACCIDENTE. 

 
 
 

Toate interventile la partile electrice, inclusiv motorul se vor 
face de catre un electrician autorizat. 

 
PENTRU ORICE PROBLEMA REFERITOARE LA ACEST TIP DE MASINA NU EZITATI SA NE 
CONTACTATI: 
 
DEPARTAMENTUL TEHNIC DANTEX 
Teh. APETRACHIOAEI EUGEN 
Mobil: 0727 749 660 
e-mail: tehnic@dantex.ro 

 


